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Gamla Uppsala är en plats som har haft stor betydelse för 
människan under en väldigt lång tid, både religiöst och kulturellt. 
Detta arbete syftar på att ta reda på vilka geologiska 
förutsättningar Gamla Uppsala hade för att kunna bli en så 
storslagen och viktig plats under så många år. Den senaste 
istiden, som lämnade kvar ett stort hav, gjorde att Gamla Uppsala 
inte kom ovanför vattenytan förrän ungefär 3000 år sedan. 
Arbetet beskriver hur landet steg upp ur havet, och hur 
människan för första gången tog sig dit, för att sedan börja 
använda marken, och skapa ett samhälle. För att få en mer 
komplett förståelse för hur samhället utvecklades religiöst och 
kulturellt har det studerats för att utreda varför Gamla Uppsala 
tappade sin status, och hur Gamla Uppsala storhetstid tog slut 
kring år 1200 e.Kr. Utöver detta har en modell tagits fram, för att 
kunna avläsa vattennivån vid en specifik tid. Med hjälp av denna 
modell har ett antal kartor tagits fram som visar den 
vattennivåändring som gav förutsättningar för kulturhistoriska 
utvecklingen. 
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Sammanfattning 
 

Gamla Uppsala är en plats som har haft stor betydelse för människan under en väldigt lång 

tid, både religiöst och kulturellt. Detta arbete syftar på att ta reda på vilka geologiska 

förutsättningar Gamla Uppsala hade för att kunna bli en så storslagen och viktig plats under så 

många år. Den senaste istiden, som lämnade kvar ett stort hav, gjorde att Gamla Uppsala inte 

kom ovanför vattenytan förrän ungefär 3000 år sedan. Arbetet beskriver hur landet steg upp ur 

havet, och hur människan för första gången tog sig dit, för att sedan börja använda marken, 

och skapa ett samhälle. För att få en mer komplett förståelse för hur samhället utvecklades 

religiöst och kulturellt har det studerats för att utreda varför Gamla Uppsala tappade sin status, 

och hur Gamla Uppsala storhetstid tog slut kring år 1200 e.Kr. Utöver detta har en modell 

tagits fram, för att kunna avläsa vattennivån vid en specifik tid. Med hjälp av denna modell 

har ett antal kartor tagits fram som visar den vattennivåändring som gav förutsättningar för 

kulturhistoriska utvecklingen. 

 

Abstract 

Gamla Uppsala has been a place of great importance, both religiously and culturally, during a 

very long period of time. This paper aims to find out what the surrounding conditions were, to 

make it possible for Gamla Uppsala to reach its high cultural status, and how it kept on being 

a key place in Swedish history during a big portion of Sweden’s national development. It is an 

interesting journey seeing as this area first started out covered by a vast ice sheet, and later 

moved on to be part of the oceanic seafloor. This means that the area itself was not raised 

above sea level until about 3000 years ago. It will be described in what manner the area came 

to rise above sea level, and how mankind first started inhibiting the area, cultivating the land, 

and turning it in to a society. Furthermore, the religious and cultural evolvement will be 

examined. Finally, the reasons why Gamla Uppsala lost its splendor, and how its days of 

power came to an end, will be examined. Diagrams and plots have been produced to show at 

what relative levels the sea has been at in specific moments in history. In combination with 

this information, maps have been produced to illustrate some stages of the evolvement of the 

landscape. These have been made so to clarify and correlate different geological events with 

changes in the infrastructure of the societies and in what manner the land was possible, as 

well as profitable, to use.  
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1. Inledning 

Gamla Uppsala har varit objekt för många olika slags studier i flera hundra år och en viktig 

frågeställning i den historiska tolkningen har varit att förklara vilken ställning Gamla Uppsala 

har haft. Men även kunskapen om när folk började bosätta sig på platsen har varit av stort 

intresse som forskningsämne genom tiderna.  

     Markhöjningen efter den senaste istiden(Weichsel) har förändrat Gamla Uppsalas landskap 

radikalt under de 3000 år som det har bott människor där, och landskapets föränderliga form 

har visat sig spela en stor roll för hur människan har kunnat använda marken kring Uppsala. 

Förändringarna i havsnivån har haft stor inverkan på hur människan har kunnat använda och 

utnyttja marken, och hur området började utnyttjas för bl.a. odling direkt efter havet sjönk 

undan. Det visar just att landområden för odling och bete var så viktiga.  

     Eftersom Uppsalaåsen är ett så utmärkande höjdområde så har den spelat en stor roll i 

markanvändningen i området när den steg ovan havsytan, för att sedan utnyttjas under många 

hundra år av människan. Alla fornlämningar som finns på Uppsalaåsen visar dess betydelse 

under en lång period, då åsen t.ex. kunde användas som riktmärke och transportled då 

omgivande landskap fortfarande låg under vatten. 

      Syftet med detta arbete är att få fram en modell som kan användas för att beräkna 

vattennivån och utvecklingen av land/hav förhållandet under specifika år. Målet är att det ska 

underlätta förståelsen för sambandet mellan landskapets förändring och kulturhistorien. 

 

 

2. Metod 

Projektet genomfördes dels genom en litteraturstudie och dels som ett praktiskt modellarbete 

med hjälp av OCAD (karteringsprogram) och utnyttjande av GIS (Geografiska 

informationssystem). I litteraturstudien undersöktes hur människans markanvändning sett ut 

och förändrats under tiden dels sedan isen avsmält och dels sedan området kommit ovan 

vattenytan. Det har även studerats hur och när människan har utnyttjat marken runt Gamla 

Uppsalaområdet och den eventuella inverkan på miljön detta medfört. Dessutom gjordes 

fältstudier genom museibesök i Gamla Uppsala museum och Upplandsmuseet.  

      GIS (Geografiska informationssystem) har använts tillsammans med höjddata för att visa 

vilka områden som varit täckta med vatten under olika tidsperioder. Utifrån detta har det 

sedan utformats kartor som visar hur vattennivån har ändrats och hur markanvändningen 

förändrats under olika perioder. Informationen har sedan tillämpats för att dra slutsatser om 

hur landhöjningshastigheten varierat, och hur de relativa skillnaderna i isostasi varierat i 

området. Kartorna illustrerar även antropogen påverkan, såsom odling, bebyggelse och övriga 

marknyttjande verksamheter, och hur dessa varierat i tid. Ett besök på museum i Gamla 

Uppsala och i centrala Uppsala kompletterade den information som framkommit genom 

litteraturstudier och praktiskt arbete med kartor. 
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3. Isen smälter och landet höjs 

En översiktlig bild av den senaste glaciationen (Weichsel), visar att havsnivån då isarnas 

utbredning var som störst var ungefär 120-150 meter under dagens havsnivå, vilket förklaras 

med att mycket vatten fanns bundet i isarna. Ett istidsmaximum nåddes för ungefär 20 000 år 

sedan, där isarna sträckte sig ner över Tyskland, polen och Nederländerna. (Risberg, 2007). 

Enormt mycket vatten var bundet i inlandsisen i norra Europa och i Nordamerika, vilket enligt 

beräkningar ledde till att havsytan på grund av detta sänktes med ungefär 120 meter. 

Samtidigt orsakade isens tyngd att jordskorpan pressades ner flera hundra meter (Lindström 

m.fl., 2000).  

     I takt med att isen smälte av, minskade också trycket på jordskorpan, och landet höjdes 

(isostatisk process). Samtidigt som landet höjdes fortsatte inlandsisen smälta, vilket bidrog till 

en höjning av havsnivån (eustatisk process). Den isostatiska effekten var dock flera gånger 

större än den eustatiska, vilket ledde till en relativ landhöjning. I och med att inlandsisen 

smälte av nådde havsnivån en högsta höjd (högsta kustlinjen), som ligger på olika höjd på 

olika platser i Sverige. Detta för att smältvattnet från isen steg snabbare än landet klarade av 

att höja sig. När isen smält och landet sedan fortsatte att stiga skedde en regression, och 

kustlinjen flyttade sig lägre ner i landskapet. I norra Sverige där landet höjts, och fortfarande 

höjs, som mest efter den senaste glaciationen ligger nu den högsta kustlinjen nästan 300 meter 

över havet. Den högsta kustlinjen i Uppland befinner sig mellan 30 och 80 meter över 

Upplands högsta punkt (Lindström m.fl., 2000), vilket innebär att landskapet helt tillhörde 

havsbottnen. Den hastighet som landet höjdes ur havet varierade med tiden. Landet höjdes 

snabbast precis efter det att isen smält av, och har därefter höjts långsammare (Lindström 

m.fl., 2000).  

     Den avsmältande inlandsisen låg för ca 10 000 år sedan i höjd med Uppsalatrakten 

(Hellqvist, 2005). Isen kunde retirera upp emot 300 meter på ett år och den smältande isen 

bildade enorma mängder smältvatten. Vattnet bildade isälvar som rann under isen och ofta i 

dalgångar. Vattnet samlades upp det material som fanns under isen och transporterade det 

vidare. Vattenhastigheten minskade när vattnet strömmade ut i havet och de större och tyngre 

partiklarna sjönk snabbt mot botten. Vattnet följde med strömmen längre ut i havsmiljö och de 

mindre partiklarna sedimenterade därmed långsammare, och avsattes därför ovanpå de större. 

Det var denna process som bildade rullstensåsen, Uppsalaåsen (SGU, 2012).  

     Allt sedan isen började smälta undan har det varit variationer i temperaturen, med den 

högsta medeltemperaturen runt år 7000 f. Kr. (ca 2
o
C varmare än idag), då lövskog med 

ädelskog dominerade i södra Sverige, och de första aktiviteterna med spannmålsjordbruk 

började uppkomma i södra Skandinavien. Jordens medeltemperatur har sedan dess pendlat 

någon grad upp och ner med några hundra års intervall (Ljungqvist, 2009).  

     För runt 6000 år sedan steg skogsområdet Lunsen, sydost om Uppsala, upp som en ö i 

havet, men det dröjde ytterligare ungefär tusen år tills området kring Uppsala blivit en 

skärgård med ett flertal öar. Delar av Uppsalaåsen utgjorde, tillsammans med Lunsen, på 

många ställen i nordsydlig riktning de minsta öarna. När vågorna slog in mot dessa öar 

skapades strandvallar som idag återfinns på norra och östra sidan av Tunåsen. Landhöjningen 

fortskred, och för ungefär 4000 år sedan steg en ö upp ungefär där dagens Gottsunda och 

Stadsskogen ligger. Från Uppsalaviken ledde vid denna tid två större sjövägar söderut mot 
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Sveriges dåvarande kust. Den ena gick väster om Lunsen genom nuvarande Ekoln ner mot det 

som idag är Mälaren, medan den andra (Långhundraleden) gick på öster sida om Lunsen 

genom dagens Östuna och Långhundradalen (Heijkenskjöld, 2001).  

     Landet fortsatte att stiga och för knappt 2000 år sedan hade stora områden kring Uppsala 

med de väldiga lerslätterna torrlagts (se bilaga 9). Eftersom landskapet i Uppland var väldigt 

platt kunde även de minsta förändringarna i markhöjning leda till att stora områden av marken 

steg över havsytan. När dessa stora slätter steg ovanför vattenytan började människan 

förhållandevis omgående utnyttja dessa områden, till stor del som betes- eller odlingsmark 

(Hellqvist, 2005). Landhöjningen gjorde slutligen att vattenområdena i nuvarande Ekoln och 

Fyrisån drog sig allt längre ner i landskapet. 

     Medeltemperaturen på norra halvklotet vid denna tid var ungefär samma som idag. 

Temperaturen höll sig relativt stabil fram till ca år 800 e. Kr, frånsett några avvikande 

perioder, exempelvis 536-537 e. Kr, då det talas det om en lång solförmörkelse på grund av 

vulkanutbrott. Något som kan visa på detta är prover från isborrning på Antarktis, som just 

runt år 540 e. Kr. har ett lager sulfat i isen, som möjligtvis är ett spår av vulkanisk aktivitet. 

Även skogarna på norra halvklotet visar på en mycket långsam eller utebliven tillväxt de 

närmaste åren efter denna solförmörkelse, då sommartemperaturen var upp emot 5
o
C lägre än 

normalt. Efter dessa kalla år steg temperaturen tillbaka till samma nivå som innan, vilket är 

ungefär lika som dagens temperatur (Ljungqvist, 2009).  

     Längs Långhundraleden blev med tiden båtarna tvungna att dras vissa sträckor på grund av 

att vattendjupet genom landhöjningen inte var tillräckligt djupt för större båtar, och till följd 

av dessa problem övergavs Långhundraleden helt och hållet en bit in på 1000-talet. Sjöfart till 

och från Uppsala fortsatte dock på Fyrisån, där ändstationen var en hamn vid Fyristorg 

(Heijkenskjöld, 2001).  

     I slutet av vikingatiden (ungefär 1000 e. Kr.) blev det en aning varmare (mindre än 1
o
C), 

den s.k. lilla klimatoptimum, för att sedan mellan ungefär 1400-1800 e. Kr. bli lite kallare 

igen, det vi benämner lilla istiden. Vissa forskare tror att detta kan ha sin orsak i minskad 

solaktivitet, medan andra tror att det kan bero på variationer i mängden kosmisk strålning. Det 

finns även hypoteser om att det kan ha skett en förändring av havsströmmar eller att det kan 

ha varit omfattande vulkanutbrott. Att ett vulkanutbrott skulle hålla jorden kall under en så 

lång tid är dock svårt att tro, varför den teorin kan anses mindre trolig. Det finns idag inget 

tydligt och enkelt svar på varför denna kalla period inträffade, men troligtvis genom en 

kombination av nämnda faktorer.  

      Enligt klimatforskning tror man sig veta att det varit (omkring) 3
o
C kallare i 

medeltemperatur än idag i Europa under lilla istiden. Denna kallperiod verkar också ha 

inträffat på stora delar av jorden, vilken gör den än mer svårförklarlig. Perioden tog slut kring 

år 1800-1900 e. Kr, vilket kan ses på ismätningar i Östersjön, som visar att en mindre del av 

Östersjön istäcktes på 1900-talet än på 1800-talet. Fram på 1900-talet ser man några kalla år 

under 1910-talet, med en följande värmetopp under 1930-talet. Därefter blir det lite lägre 

temperatur, med lägsta nivå kring 1960-talet, för att sedan bli lika varmt idag som det var 

kring 1930-talet (Ljungqvist, 2009). 

      Det är svårt att hitta bra provtagningsplatser i Gamla Uppsala-området, men mellan 

Högåsen (Kungshögarna) och Tunåsen låg tidigare sjön Myran (senare kallad Myrby träsk) 

vilken varit utgångspunkt för olika miljöhistoriska studier. Den avskärmades från havet för 
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ungefär 2500 år sedan, och samtidigt som landhöjningen gick vidare började träsket växa 

igen. På kartor från 1600- och 1700-talet finns träsket avbildat. Under 1800-talet gjorde 

dikning och landhöjning att Myrby träsk torkade upp, och användes som betesmark. Sedan 

dess har den före detta sjön använts som odlingsmark eller betesmark (Hellqvist, 2005). Även 

mellan Röboåsen och Tunåsen låg tidigare (åtminstone fram till 1700-talet) ett kärr, 

Prästmyran. Det omvandlades till odlingsmark under senare delen av 1800-talet, genom 

samma process som Myrby träsk (Länsstyrelsen, 2012). 

      Landhöjningen fortsatte, och landet höjer sig än idag, om än dock bara med en hastighet 

av 4,9 mm/år i Uppsalatrakten. Längre söderut höjer sig landet långsammare och i Stockholm 

stiger landet t.ex. med 4,0 mm/år (Eriksson, 1999). 

 

4. Beräkning av vattennivåändring 
 

Vid beräkning av havsnivåförändringar utnyttjades uppgifter från tidigare undersökningar 

som utgångspunkt. Eriksson (1999) beskriver att vattnet låg 25,5 meter över dagens havsnivå 

år 900 f. Kr, och hade sjunkit 7 meter till år 500 f.Kr. Heijkenskjöld (2001) anger 

havsnivåvärden för år 0, 800, 1200 och 1600 e.Kr. till 10, 6, 4 respektive 2 meter över dagens 

havsnivå. Utöver detta utgick vi från att havsnivån var på 0 meter över havet år 2000 e. Kr. då 

de tidigare referenserna utgick från detta år, och för att det underlättade beräkningarna med ett 

jämt årtal. Slutligen användes år 2000 e.Kr. som nutid. 

      Utifrån dessa sju värden för havsnivån skapades en automatisk trendlinje i Excel i form av 

en tredjegradsfunktion, som beskriver landhöjningen. Utifrån denna graf utvaldes vilka år som 

skulle ligga till grund för fortsatt arbete med att utarbeta kartor. Funktionen som har 

ekvationen y = 2E-09x
3
 - 4E-06x

2
 + 0,0071x ses i figur 1, i form av en graf. Figuren visar 

havsnivå på y-axeln i meter över havet, och på x-axeln syns år före nutid. 

 

 

Tabell 1. Havsnivå vid kända tidpunkter. 

År sedan 

Havsnivå 

(möh) 

0 0 

400 2 

800 4 

1200 6 

2000 10 

2500 18,5 

2900 25,5 
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Figur 1. Havsnivå som funktion av tiden. 

 

 

5. Vattennivåkartor 

 

Ett antal kartor utformades för olika årtal genom beräkningar via formeln (Fig.1). Därefter 

valdes en referenspunkt att utgå ifrån, med känd höjd över havet, eftersom denna information 

inte fanns att tillgå. Referenspunkt blev Uppsala flygplats som ligger 19 meter över havet. Det 

fanns två olika sorters grundkartor. En karta mer detaljerad kring Gamla Uppsala, med 1 

meters ekvidistans mellan höjdkurvorna, samt en med 5 meters ekvidistans. Kartor valdes 

dock för de år som skulle passa bra in på just 5 meters ekvidistans.  

      Kartorna utformades i OCAD, som var det program som passade för de detaljerade 

kartorna. Detta program används även för att skapa kartor inom arkeologi, geologi, 

orientering, topografi, stadskartor och turistkartor. I detta program ritas objekt med hjälp av 

olika verktyg, där det finns symboler inlagt för varje område från början. Det går även enkelt 

att använda sig av en bakgrundsbild i programmet (t.ex. flygfoto) för att rita in objekt. För de 

mer översiktliga vattennivåkartorna användes ArcGIS, som är ett program som används för att 

presentera, behandla och distribuera geografiska data. De skapade kartorna återfinns i 

bilagorna 3-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 2E-09x3 - 4E-06x2 + 0,0071x 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0 1000 2000 3000 4000 

Havsnivå (möh) 

Havsnivå (möh) 



9 
 

6. Jordartsbeskrivning 

 

Området kring Gamla Uppsala består av en lerslätt med glacial- och postglacial lera. Den 

glaciala leran avsattes på djupare delar av havet och byggs upp av de material som isälvarna 

tog med sig när de mynnade vid iskanten. Den glaciala leran avsattes då smältvattnet 

strömmade ut i havet efter att isen lämnat området, och när sedan landet började stiga 

eroderades denna lera, som är grundmaterial i uppbyggandet av den postglaciala leran. En 

tydlig skillnad mellan glacial- och postglacial lera är att den postglaciala helt saknar 

varvighet, vilket är något som den glaciala leran uppvisar genom mörka och ljusa lager längs 

Sveriges ostkust. De ljusa lagren som bildades under sommaren är oftare tjockare än de mörka 

vinterlagren eftersom mer sediment är i rörelse under sommaren. Ett sommar- och ett 

vinterlager bildar tillsammans ett varv, vilket ger namnet varvig lera. Uppsalaområdets 

varviga glaciallera har även hög kalciumkarbonat-halt vilket har sin orsak i glacial erosion av 

kalksten i Bottenhavet, vilket delvis är orsaken till bildandet av de ljusa varven. När sedan 

landet höjdes över vattenytan blev dessa leror bördiga jordbruksmarker. Just leran visar 

tydligt på jordartskartan var havet tidigare har legat. Där det tidigare fanns havsvikar ligger 

idag ofta stora odlingsmarker (SGU, 2012).  

      Rakt igenom denna lerslätt går en ungefär hundra meter bred avsättning med 

isälvssediment i nord-sydlig riktning i form av rullstensåsen Uppsalaåsen som beskrevs 

tidigare (SGU, 2012). Den har sin början sydväst om Stockholm och går sedan väster om 

huvudstaden för att komma upp vid Ekoln och därefter gå rakt igenom Uppsala. Norr om 

Uppsala fortsätter sedan åsen ungefär 10 mil. Vid Kungshamn har det bildats ett flertal större 

dödisgropar, och kvarliggande isblock har då hindrat avsättning av isälvssediment. När denna 

is senare smälte skapades stora gropar. I detta område har åsen inget tydligt krön, utan det går 

ut mindre krön åt flertalet riktningar.  

      Norr om Kungshamn går åsen ner i marken för att sedan dyka upp igen vid Sunnersta, där 

åsen har en mycket brant östsida ner mot Fyrisån. Ännu längre norrut mot centrum har åsen 

en markant sluttning österut, medan den åt väster ibland är helt platt. Norr om centrala 

Uppsala vid Röboåsen ses spår av en grustäkt, och ännu mer norrut når vi Tunåsen som på sin 

högsta punkt når drygt 30 meter över det omkringliggande lerfältet. Öster om Tunåsens norra 

del in mot Gamla Uppsala är åsen smal (Högåsen), och visar samtidigt på en kastning, där en 

sidledd förskjutning visas. Här finns också ett mindre f.d. täktområde i västsluttningen som 

numera är igenfyllt.  

      Tunåsen och Högåsen delas av en smal sänka där Myrby träsk tidigare fanns. Några 

hundra meter sydväst om Gamla Uppsala är åsen omdanat, och här reser sig Uppsala högar 

ungefär 10 meter högre än ursprungsåsen. Omkring kyrkan finns det inget tydligt krön, utan 

åsen är här mer utbredd och delvis omformad av mänsklig påverkan. Väster om Högåsen går 

isälvssedimenten i dagen i form av två mindre kullar, i vilka grus har tagits till några meters 

djup (Möller, 1993). Åsen är idag torr och sandig, men samtidigt mycket artrik, vilket leder 

till att många värdefulla och sällsynta insekter och växter trivs bra här (Uppsala Kommun, 

2008). 

      I skogarna kring Uppsalaslätten domineras marken i övrigt av morän, med varierad mängd 

berg i dagen. Man kan även finna moränhöjder på vissa håll norr och nordost om Gamla 

Uppsala. Den transporterades i inlandsisen och avsattes sedan när isen smälte. Det är ofta de 
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högre belägna platserna som utgörs av morän- och hällområden. Moränen består nästan alltid 

av osorterat kantigt material, som har en mycket varierad kornstorlek. På en tvärprofil kan 

man se att moränen ligger direkt på berget, även om det finns leror och isälvsmaterial ovanpå 

(SGU, 2012). 

      Öster om Gamla Uppsala, på sidan av åsen finns ett mindre område med grus. Detta finner 

man även på östra sidan av åsen i höjd med Sävja och på åsens västra sida några hundra meter 

söder om Akademiska sjukhuset. Dessa sediment har troligtvis eroderats från högre liggande 

morän av vågor, för att sedan avsättas i en lugnare miljö (SGU, 2012). 

      En avbildning av jordartsfördelningen skapad med hjälp av kartunderlag från Sveriges 

Geologiska Undersökning finns i bilaga 1 och 2. 

 

7. Markanvändning och exploatering i Gamla Uppsala 

 
Genom att kombinera vattennivåkartor, arkeologi och pollenanalyser har det kunnats skapa en 

uppfattning om hur markanvändningen och exploateringen har sett ut i Gamla Uppsala. 

Anledingen att analyser görs med hjälp av pollen är att det har en högre tolerans mot 

nedbrytande processer, såsom angrepp från syre i marken, och mekanisk nedbrytning av 

sediment. Detta gör att de i högre grad bevaras intakta, jämförelsevis mot exempelvis benbitar 

från djur och människor, eller skal från snäckor och musslor. Detta leder alltså till att de är 

fördelaktiga i samband med dateringar (Hellqvist, 2003).  

      För omkring 2900 år sedan hade det mesta Uppsalaåsen stigit över dåvarande havsnivå, 

vilket kan ses i bilaga 5 (Hellqvist, 2003). Det äldsta tecken på mänsklig aktivitet som hittats 

vid Gamla Uppsala är en stencirkel, som på sin tid konstruerats på en uppstickande ö. Den har 

daterats till strax före år 1100 f. Kr, vilket stämmer bra överens med landhöjningen i området 

(Hagerman, 2011). 

      Uppsalatrakten var från början skärgård, och i takt med att mer mark exponerades 

invandrade så småningom vegetation i form av både barr och lövskog. Tack vare att vattnet 

låg mycket högre än idag hade Gamla Uppsala ett centralt läge, med anlöpande vattenvägar 

från olika riktningar, vilket med tiden gav platsen stor betydelse i mitten av järnåldern även 

som tings- och marknadsplats. Uppsalaåsen sköt ut över slätten och fungerade därmed som ett 

topografiskt landmärke. Från Uppsalaåsen gavs en bra överblick över det omkringliggande 

landskapet. Kring år 500 f. Kr. har bebyggelse utvecklats på båda sidor av Samnans dalgång. 

Brukningsmetoder och markanvändning utvecklades och trappades upp. Denna utveckling 

fortsatte under de kommande 900 åren och en ny form av bebyggelse utvecklades på byggda 

terrasser (Frölund 2007). 

      Landhöjningen fortskred och vid år 0 var hela Uppsalaåsen ovan havsytan samtidigt som 

de första fasta bosättningarna etablerades, och i samband med detta togs landskapet även i 

bruk för agrikulturella syften. Detta skedde med andra ord ganska direkt efter att landet rest 

sig ovanför havsytan (Hellqvist, 2003). Även bete har funnits konstant under den tid som 

Uppsalaslätten legat ovan vatten, vilket kan tydas ur pollenanalyser såväl som analyser av 

insekter. Boplatser har existerat kontinuerligt från uppstigning ur vatten fram till idag 

(Hellqvist 2003). 

      Mellan 400 och 550 e. Kr. minskade odlingsaktivitetens omfattande samtidigt som man 



11 
 

såg en stor kulturell utveckling. De tre största gravarna (östhögen, västhögen, mitthögen) är 

från just 500-talet e.kr (Hellqvist, 2003). Dessa s.k. ”välvda gravhögar” består av en 

jordmantel, vilken täcker kärnröset, som i sin tur står på en brandgrav i botten. Den högsta 

högen vid Gamla Uppsala, västhögen, är omkring 12 meter hög, och är det största svenska 

gravminnet av denna typ (Frölund, 2007). Efter denna period ökade vegetationsmängden i 

form av bland annat barrträd vilket också påvisar den nedgången i kulturaktiviteter nämnt 

ovan (Hellqvist, 2003). 

      Från prover av gyttjiga sediment har det pekats mot att det har bedrivits odling och bete i 

ett öppet kulturlandskap kring Gamla Uppsala från dessa dagar tills idag. Detta tillsammans 

med andra bevis visar på en ungefär 1500 år lång kedja av betesbruk i området. Några hundra 

år före år 800 e. Kr. kan man observera en ökning i träkolsgrad, vilket står i samband med att 

hantverks och bosättningsaktiviteten ökar. Gamla Uppsala växte, och blev en mäktigare plats, 

men denna utveckling skedde på bekostnad av den totala ytan tillgänglig för odlingar som 

därmed minskade (Hellqvist, 2003). 

      När sedan vikingatiden började år 800 e. Kr. utvecklades den avancerade 

båtbyggarkonsten, och det gjordes längre färder på havet. Plundringar, som utfördes runt 

omkring i Europa stod ibland för en stor del av inkomsten. Under denna tid var det vanligt 

med stora offerhandlingar, där människor och djur offrades till asagudarna. Under 

vikingatiden skedde också en ökning av odlad mark, och pollenanalyser tyder på att detta var 

ett öppet, kultiverat, landskap (Hellqvist & Eriksson, 2001). 

      Med kristendomens intåg i Sverige från början av 1000-talet och framåt blev Gamla 

Uppsalas ställning hotad, framförallt genom förbindelser med England. Under mitten av 

1100-talet uppfördes Domkyrkan på platsen för det gamla templet och 1164 blev Gamla 

Uppsala ärkebiskopssäte. Trots detta var det förbi med Gamla Uppsalas storhetstid, som 

tonats ner sedan kristendomen insteg.  Tillbakagången påskyndades också av Fyrisån, som vid 

denna tidpunkt bara var segelbar till det halv mil söderut liggande Östra Aros, som redan 

under 1100-talet varit en konkurrerande handelsplats. När Domkyrkan i Gamla Uppsala brann 

på 1200-talet ansöktes det om att flytta ärkesätet från Gamla Uppsala till Östra Aros. Detta 

var något som påven gick med på bara om namnet Uppsala togs med till Östra Aros. 1273 

flyttades biskopssätet från Gamla Uppsala till dåvarande Östra Aros (nuvarande Uppsala) 

(Söderberg, 1928). 

      Arkeologiska undersökningar av Gamla Uppsala har gjorts åtminstone sedan 1600-talet 

(Frölund, 2007). Östhögen och västhögen utgrävdes på 1800-talet, och visade att de begravda 

hade kremerats tillsammans med dyrbara föremål. Vid utgrävningarna gick man tillväga på 

olika sätt för att nå dess centrum. För att bevara så mycket som möjligt av högen grävdes en 

tunnel från den östra sidan till östhögens centrum. Tunneln grävdes in mot mitten, och när 

man grävt cirka 20 meter in mot centrum fann man ett centralt stenröse, ungefär 2,5 meter 

högt, vilandes på botten som bestod av stampad lera. Man tog sig vidare fram, och hittade en 

mycket enkel grav i mitten, bestående av eldsvedda stenar över en grop i mitten, vilken 

innehöll ett lerkärl, vilket i sin tur innehöll ben och andra brända kvarlevor. Man fann utöver 

detta ben från olika djur, såsom boskap i form av häst, ko, svin och får, men husdjur, såsom 

hund och eventuellt katt. Man fann även olika föremål och ägodelar, vissa i mycket gott skick. 

      Västhögen blev utgrävd 1874 genom att ett öppet schakt grävdes ifrån öster in mot högens 

centrum. Under denna gravhög återfanns något som liknade östhögen, men i mindre 
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omfattning. Något som gör att graven kan tolkas som relativt oansenlig. Ett försök genom att 

gräva sig ner från gravhögens topp gjordes med mitthögen. Utgrävningen avbröts dock bara 

någon meter innan man hittar kärröset (Stenberger, 1964). 

      Myter talar om ett hednatempel som funnits just på den plats där Gamla Uppsala kyrka nu 

står. Templet ska ha haft avbildningar av Oden, Tor och Frej, och ska ha varit synbart på långt 

håll. Då en undersökning av Gamla Uppsala kyrka gjordes 1926 fann man under kyrkans golv 

ett antal hål för kraftiga stolpar utformade för en äldre träbyggnad, vilken kan ha varit det 

hedniska templet (Stenberger, 1964). 

      Pollen från lager med skog når sina högsta värden någon gång runt 1600-1700 tal 

(Hellqvist & Eriksson, 2001). Men sedan slutet av 1800-talet har åsen varit ganska trädfattig, 

och i princip saknat mer tät vegetation. Skog som kring denna tid planterades på 

sluttningarna, gallrades 2002 för att skapa någonting som liknade den tidigare åsheden 

(Uppsala Kommun, 2008). 

      Området kring Gamla Uppsala har inte så stort användingsområde längre, dock brukas 

slättområdet runtomkring, och det finns även boendeområden, områden för friluftsaktiviteter 

och givetvis finns Gamla Uppsala kyrka kvar och man kan även finna museiverksamhet kring 

områdets rika kulturarv.  

      Arkeologiska utgrävningar förekommer just nu exemplevis öster om järnvägen. Under de 

senaste åren har staket satts upp kring Uppsala högar, så att man inte ska gå upp på dessa och 

förstöra eller göra andra kvarvarande lämningar. Uppe på Tunåsen har man nuförtiden 

infiltrationsanläggning som renar Uppsala dricksvatten, vilket fungerar genom att vatten som 

pumpas från Fyrisån upp på åsen, rinner sedan ner genom åsens gruslager. Efter denna rening 

rinner vatnet ner mot staden efter ungefär ett halvt år, och kan pumpas till stadens vattenverk. 

Nedanför åsen förekommer det än idag bete, och längre ut på slätten finns odlingar. 

Uppsalaåsen är också en populär plats för utflykter och friluftsaktiviteter. T.ex. går ett 

elljusspår i söder på Röboåsen. Dagens markanvändning kan ses i bilaga 11. 
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8. Diskussion 
Kartorna som tagits fram korrelerar väl med historien om hur byar och samhällen i området 

tillkommit, utvecklats och försvunnit. Gamla Uppsalas maktposition decimerades då 

farlederna förhindrades av den stigande topografin. Speciellt Långhundraleden var en mycket 

trafikerad farled som när den försvann gjorde ett stort avtryck i samhällsutvecklingen, då den 

begränsade tillgängligheten för sjöfarare till och från gamla Uppsala avsevärt. Denna farleds 

försvinnande stämmer väl överens med både litteratur och beräknade vattennivåer, vilket kan 

ses som ett tecken på att beräkningarna bör ha varit godtagbara.  

      Uppland är i synnerhet ett speciellt känsligt område med avseende på 

havsnivåförändringar då höjdskillnader på bara någon meter kan sträcka sig över flera 

kilometer yta. Detta förklarar hur vattnet på så kort tid försvunnit nästan helt från området. En 

positiv följd av landhöjningen, mänskligt sett, har varit att områden torrlagts som sedermera 

kunnat nyttjas för jordbrukssyften. Detta har lett till att man haft en naturlig övergång mot ett 

mer renodlat jordbrukssamhälle.  

      Som man kan utläsa ur figur 1 har landhöjningen gått snabbare till en början, för att på 

senare tid gå mycket långsammare. Genom att räkna fram värden för havsnivån vid olika 

tidpunkter kunde funktioner beräknas som sedermera användes för att skapa kartor med 

havets nivå i förhållande till land vid bestämda tidpunkter. Detta sker dock med reservation 

för vissa problem som kan uppstå, exempelvis vid diverse byggnationer, såsom vägbankar 

eller markutfyllnad. Likaså kan grustag, eller liknande aktiviteter ha gjort avtryck i den 

naturliga topografin. Detta kan leda till feltolkningar av höjddata speciellt i mindre skalor, 

såsom de detaljerade kartor som framställts i detta arbete. Eftersom de höjdkurvor som fanns 

att tillgå när arbetet gjordes, bara går ned till en viss ekvidistans var det ibland tvunget att 

vattennivån flyttats upp eller ner, med upp till 3 meter. I viss mån har även vattennivån 

uppskattats mellan givna årtal. Det gav dock en bra visuell bild av hur vattennivån har ändrats 

genom tiderna.  

      Denna typ av kartor har ej påträffats vid sökning av referensmaterial inför arbetet, vilket i 

kombination med det faktum att dessa kartor stämmer något så när överrens med 

kulturhistoriska referenser, får ses som någonting positivt. I det stora hela stämmer arbetet 

överens med de mål som satts innan arbetet påbörjades. Med hjälp av givna värden för 

havsnivån vid olika tidpunkter kunde beräkningar göras och grafer skapas för att konstruera 

kartor som visar var havet låg vid bestämda tidpunkter. Dessa beräkningar skulle möjligtvis 

kunna göras ännu noggrannare, men det skulle vara betydligt mer tidskrävande och det får 

inte plats inom tiden för det projekt som presenterats här. I det här arbetet har en modell tagits 

fram som ger tillräckligt bra resultat, men samtidigt inte är alltför komplicerad. Att arbeta 

fram ännu mer detaljerade kartor via fortsatt arbete är en lämplig framtida utveckling av detta 

arbete. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Jordartskarta, översikt. 
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Bilaga 2 - Jordartskarta, detaljerad. 
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Bilaga 3 – Detaljerad vattennivå ca år 1700 f. Kr. 
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Bilaga 4 – Detaljerad vattennivå ca år 1150 f. Kr. 
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Bilaga 5 – Detaljerad vattennivå ca år 900 f. Kr.
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Bilaga 6 – Detaljerad vattennivå ca år 500 f. Kr. 
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Bilaga 7 – Översiktlig vattennivå ca år 900 f. Kr. 
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Bilaga 8 – Översiktlig vattennivå ca år 600 f. Kr. 
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Bilaga 9 – Översiktlig vattennivå ca år 0. 
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Bilaga 10 – Översiktlig vattennivå ca år 1000 e. Kr. 
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Bilaga 11 – Dagens markanvändning. 

 


